
 0202-0202 –تقرير اإلنجبز عن خطت انتحسين 

 وحذة ادارة انجىدة   جبيعت انسقبزيق 
 كهيت انتًريض 

2 
 

هجبالث 
الخطويز 
 والخنفيذ

هقخزحبث 
الخطويز 
 والخحسين

 الخوقيج اليبث الخنفيذ
هسئوليت 

 الخنفيذ

هؤشزاث 

الوخببعت 
 األداءوحقيين 

 األدلت والشواهد حبلت الخنفيذ

نسبت  لن يخن حن
 اإلنجبس

انًعبيير  7/2

األكبديًيت 
انًرجعيت 

انتي تتبنبهب 
انًؤسست 

تتىافق يع 
رسبنت 

انًؤسست 
 واهذافهب

تكثيف انىعي 

بين اعضبء هيئت 
انتذريس 

ويعبونيهى  

وروي وانطالة 
انصهت  ين 

األطراف انًعنيت  
فيًب يتعهق 
ببنًعبيير 

 االكبديًيت
 0227إصذار 

وتقرير انبرايج  
يخرجبث انتعهى 

 انًستهذفت

ورش انعًم العضبء هيئت عًم 

انتذريس ويعبونيهى  وانطالة  فيًب 
يتعهق ببنًعبيير االكبديًيت وتقرير 
 انبرايج  يخرجبث انتعهى انًستهذفت

0222-0202 

عًيذ  -

 انكهيت

رؤسبء  -
االقسبو 

 انعهًيت

وحذة  -
 انجىدة ادارة

- 

وجىد وثبئق بىرش  59%  √

عضبء هيئت ال انعًم
انتذريس ويعبونيهى  

فيًب يتعهق   وانطالة
ببنًعبيير االكبديًيت 
وتقرير انبرايج  

يخرجبث انتعهى 
 انًستهذفت

انًعبيير  7/2
األكبديًيت 

انًرجعيت 
انتي تتبنبهب 

انًؤسست 
تتىافق يع 

رسبنت 
انًؤسست 

 واهذافهب

إستكًبل دراست 
انفجىة بين 

اصذارين 
انًعبيير 

االكبديًيت االول 
 0225 وانثبني

 0227و

دراست انفجىة بين االصذارين يراجعت 
 االول وانثبني

0202/0202 

عًيذ  -
 انكهيت

رؤسبء  -
االقسبو 
 انعهًيت

وحذة  -
 انجىدة ادارة

- 

وجىد برنبيج تعهيًي  59%  √

يطببق بعذ اضبفت 
انكفبءاث ويطببق 

 نهًقرراث

وجىد يصفىفت تىافق 
اهذاف انبرنبيج يع 

 رسبنت انكهيت

وجىد يصفىفت نىاتج 



 0202-0202 –تقرير اإلنجبز عن خطت انتحسين 

 وحذة ادارة انجىدة   جبيعت انسقبزيق 
 كهيت انتًريض 

0 
 

هجبالث 
الخطويز 
 والخنفيذ

هقخزحبث 
الخطويز 
 والخحسين

 الخوقيج اليبث الخنفيذ
هسئوليت 

 الخنفيذ

هؤشزاث 

الوخببعت 
 األداءوحقيين 

 األدلت والشواهد حبلت الخنفيذ

نسبت  لن يخن حن
 اإلنجبس

انبرنبيج انتعهى يع 

 انتعهيًي

      √  59%  

انبرايج  7/9
انتعهيًيت 

يىصفت و 
يعتًذة و 

تتىافق نىاتج 
انتعهى نكم 

برنبيج يع 
انًعبيير 

االكبديًيت 
 انًتبنبه

تىصيف 
انبرنبيج انتعهيًي 

انًتبني عهي 
 انجذاراث 

إستكًبل تىصيف انًقرراث انذراسيت 
انًبنيت عهي انكفبءاث نهًىاد انتًريضيت 

 وانطبيت وانعهىو انًسبعذة واإلنسبنيت

2020/2021  
 عًيذ انكهيت 

رؤسبء 
 االقسبو انعهًيت

 

وجىد دراست فجىة بعذ    
تطببقهب يع انبرنبيج 

انتعهيًي وانًقرراث 
 انذراسيت
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